Smluvní podmínky půjčování karavanů
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
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minimální věk 21 let
řidičský průkaz skupiny B
praxe v řízení min. 2 roky
minimální doba půjčení jsou 3 dny
dva platné doklady k uzavření smlouvy o pronájmu ( OP, ŘP, pas, …)
havarijní pojištění karavanu Burstner Artster s 10% spoluúčastí zákazníka
havarijní pojištění karavanu Burstner Amara Ambiente s 5 % spoluúčastí zákazníka
nájemce zodpovídá za případné vzniklé škody na karavanu v plné výši
zákaz veškerých úprav karavanů (polepování, vrtání, šroubování, demontování částí)
karavan předáváme s naplněnou kazetou na chemické WC, uklizený a vyčištěný
při vrácení vozu musí být vnitřní prostor řádně vyčištěn a vyprázdněna kazeta WC
umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru (pro usnadnění identifikace případného
mechanického poškození vozidla zvenku)
při neodstranitelném poškození či znečištění součástí přívěsu požadujeme náhradu škody v plné
výši opravy
řidičský průkaz skupiny B postačuje pro soupravy do 3.500 kg, kde maximální povolená hmotnost
přípojného vozidla nepřesáhne pohotovostní hmotnost tažného vozidla
řidičský průkaz skupiny B postačuje pro motorová vozidla s přípojným vozidlem o největší povolené
hmotnosti převyšující 750kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje
3500kg, ale nepřevyšuje 4250kg.
při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
zákaz používání k jiným účelům než kempování
v karavanu je přísný zákaz kouření, používání svíček, prskavek atd..
je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní
vybavení
zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC a zákaz používání chemického WC
bez chemie
v případě neznalosti některé z manipulace se zařízením karavanu nebo rady v nouzi nebo pokud
vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost
při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba tuto
skutečnost nahlásit ihned na tel.: 777 155 888, a to kdykoli
nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody
s pronajímatelem, je povinen zaplatit částku odpovídající dennímu nájemnému za další každý
započatý den zapůjčení karavanu a též smluvní pokutu ve výši 500,- Kč při překročení sjednané
doby do 24 hodin. Překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit
za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
nádobí v karavanu požadujeme před jízdou uklidit do umělohmotné přepravky a zabezpečit proti
spadnutí
rychlovarnou konvici požadujeme před jízdou uklidit do skříňky karavanu
zajistěte před jízdou dveře lednice, posuvné dveře, zásuvky, skříňky, …
před jízdou uzavřete všechna okna včetně střešních
uzavřete plynovou láhev
ložní prádlo ani povlečení nepůjčujeme

PLATEBNÍ PODMÍNKY
•
rezervace karavanu na daný termín (e-mailem, telefonicky) platí 3 pracovní dny od potvrzení
rezervace e-mailem (vyčkejte s platbou na informační e-mail s uvedením údajů k platbě)
•
po obdržení faktury e-mailem musí být do 3 pracovních dnů uhrazena záloha 30% z celkové
ceny pronájmu (hotově či převodem), která slouží jako blokace termínu
•
pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný
•
doplatek celkové částky – záloha 70% za karavan je splatný 30 dní před vyzvednutím karavanu
•
celková faktura k zálohovým fakturám za půjčení karavanu bude vystavena po uhrazení
100% zálohy k poslednímu dni pronájmu karavanu
•
při předávání karavanu požadujeme vratnou kauci 7.000,- Kč v hotovosti. Tato kauce slouží
na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru či
exteriéru karavanu
•
poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je 300,-Kč, poplatek za nevyprázdněné WC (kazetu je nutné
vylít a vypláchnout) je 100,-Kč, při silném znečištění (olej, lepidla, barvy apod.) až 7.000,-Kč

STORNO POPLATKY
•
•
•
•

rezervační 30% záloha je při stornování ze strany nájemce nevratná.
odstoupení od objednávky 30 dní před termínem zapůjčení – 30% z celkové ceny nájmu
14-29 dní před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu
1-13 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu
v den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ KARAVANŮ
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karavany se předávájí první den půjčení od 7.00-15.30 hodin a vracejí se poslední den půjčení
od 7.00-15.30 hodin. Pokud vychází půjčení či vrácení karavanů na pátek, čas půjčení a
vrácení karavanů je do 14 hodin.
karavany se půjčují a vracejí pouze ve všední dny, tedy od pondělí do pátku
každý započatý den pronájmu je placený v plné výši
karavan musí být předán v odpovídajícím stavu, vyčištěný /viz.bod v základních informacích/
převzetí karavanu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 minut, proto je důležité
s touto dobou při vyzvedávání počítat. Stejně tak je nutné přizpůsobit čas vrácení vozu s rezervou
30 minut na jeho zpětnou kontrolu
pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vracení
karavanu
za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů atp.) bude nájemci účtována pokuta 500,-Kč
za každou ztracenou položku
v případě chybějící nebo poškozené části karavanu tuto nájemce doplatí ve výši ceny náhradního
dílu (dle aktuálního ceníku)+servisní práce+500,-Kč administrativní poplatek. Toto ujednání neplatí,
má-li nájemce sepsán protokol o pojistné události o odcizení na Policii či protokol o pojistné události.
V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj.
5%-10%, nejméně 5.000-10.000,-Kč. V případě, že pojišťovna odmítne z jakéhokoliv důvodu
způsobenou škodu uhradit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit
v případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní
vrácení hotově při vrácení karavanu, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést
úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet půjčovny a to nejpozději do 14 dnů ode dne
skončení nájemního vztahu
pojištění se nevztahuje na tyto případy: tažení karavanu osobou bez příslušného řidičského
oprávnění, požití alkoholických nápojů , požití omamných a jiných návykových látek ,
při prokazatelném poškození karavanu nájemcem, na případný požár způsobený v karavanu
jakýmkoliv vznícením, na osoby a jejich majetek v době pronájmu karavanu
odcizené nebo poškozené vybavení jde plně k výši nájemce
veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla
v případě menších poruch jako je např. porucha lednice, čerpadla, osvětlení apod., není pronajímatel
povinen poruchu okamžitě odstranit
vyzvednutí a vrácení karavanů na adrese: Neratovice-Byškovice, Pražská 140

V PŘÍPADĚ NEHODY
•
•

v každém případě zavolat policii a sepsat řádně protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla,
karavanu či vozidel nebo pořídit fotodokumentaci
poté zavolat neprodleně pronajímateli a seznámit ho s touto skutečností

ODSTOUPENÍ PRONAJÍMATELE OD REZERVACE
-při odcizení nebo poškození karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit
od rezervace. Uhrazená záloha se poté vrací v plné výši
- před zapůjčením karavanu a zaplacením rezervační zálohy si můžete vyžádat plné znění podmínek
o pronájmu karavanu.
-zašleme Vám je do e-mailové schránky v elektronické podobě
-zaplacením rezervační zálohy s těmito podmínkami souhlasíte
Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
COVID - 19 :

Na základě současného vývoje šíření nemoci COVID-19 bude vždy před zapůjčením každý náš
karavan vydezinfikován.
Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru Vás chci ubezpečit, že v případě trvání situace a
nemožnosti z důvodu vládních nařízení pronájem karavanu uskutečnit Vám zálohu samozřejmě
vrátíme v plné výši. Pokud budete mít zájem rezervovat jiný termín, je to samozřejmě také možné,
v tom případě se Vaše zaplacená záloha může převést na nový termín.

Místo a datum podpisu smlouvy: Byškovice dne …......................................................................

Podpis nájemce: ............................................
Podpis pronajímatele: ...........................................

